
“Vi ønsker at øge opmærksom-
heden på og respekten for 
folkesygdommen tandlægeskræk, 
som nedsætter mange menneskers 
livskvalitet. Daglige selvbebrejdelser, 
smerter, kosmetiske problemer og 
problemer med at tygge plager 
disse mennesker”

Mødeaktivitet
Vi holder årligt to medlemsmøder og 
et årsmøde, alle fra ca. 10-16. 
Vi har 1-2 oplægsholdere og ofte gen-
nemgang af vanskelige kasuistikker. 
På årsmødet er der om eftermiddagen 
2-3 workshops at vælge imellem.
Ca. tre gange om året tilsendes et ny-
hedsbrev med referater fra møderne og 
andre nyttige oplysninger om forenin-
gens virke.

Hvem kan blive medlem?
Tandlæger, tandplejere og klinikassis-
tenter med interesse for tandlægeskræk 
er selvskrevne som medlemmer. 
Psykologer eller andre behandlere 
med særlig interesse i tandlægeskræk 
kan efter ansøgning også optages 
som medlemmer. De nuværende 
medlemmer kommer dels fra privat 
praksis, dels fra den kommunale 
tandpleje og også fra special- og 
omsorgstandplejen. 
Medlemskontingent er 300 kr. årligt, 
og det giver rabat til deltagelse i 
årsmødet.

Foreningens aktiviteter tæller ift. 
Tandlægeforeningens obligatoriske 
kursusdage.

Læs mere om foreningen 
og om tandlægeskræk, 
og find fx. 18 gode råd 
for mennesker med 
tandbehandlingsangst

www.odontofobi.org



Baggrund
En gruppe tandlæger var i 2009 initiativ-
tagere til oprettelsen af Dansk Selskab 
for Odontofobi DSO med det formål 
at støtte og hjælpe mennesker med 
tandlægeskræk. 

Foreningen ønsker at fremme forståel-
sen for tandlægeskræk hos tandbehan-
lings-teamet, hos politikerne og hos 
befolkningen som helhed. 
Tandlægeskræk er et stort og tilbage-
vendende problem for mange mennesker 
- og for de tandplejere og tandlæger, 
der skal behandle disse patienter.
 
10 procent af befolkningen er så 
bange, at de ikke går regelmæssigt til 
tandlæge. 

Tandbehandlingsangst har mange udtryk, 
og udfordringen for behandleren er at 
finde lige den tilgang til den enkelte 
patient, som gør tandbehandling mulig 
og tilfredsstillende.

Inspiration til bedre 
tandlægeskrækbehandling
Mange tandlæger, tandplejere og 
klinikassistenter gør et stort og tids-
krævende arbejde for at gøre det be-
hageligt at gå til tandlæge.
 
Men mennesker med tandbehandlings-
angst kræver særlig behandling, og 
her vil foreningen gerne komme med  
inspiration og opmuntring til, hvordan 
man på klinikkerne kan møde disse 
mennesker bedst muligt.

På vores medlemsmøder vil forskellige 
personer med erfaring omkring frygt 
for tandbehandling på børn og voksne 
dele ud af deres viden og gode ideer 
og dermed styrke deltagenes faglige 
kompetancer.

Få honorering for din 
tandlægeskrækbehandling
Vi ønsker at behandlingen af tandlæge-
skræk bliver opgraderet, så behand-
lerne værdsætter sig selv for deres 
kompetancer inden for dette område 
og dermed også for den ekstra tid, de 
bruger på de bange patienter. 
Betaling for tandlægeskrækbehandling 
har ikke været almindeligt udbredt, 
men hvis denne type behandling skal 
slå igennem og dermed hjælpe de 
mange, mange tusinde patienter, der 
har brug for det, så skal det være almin-
deligt accepteret, at det koster penge.

Henvisning af 
behandlingsangste patienter
Behandlere med hjerte for angste pa-
tienter, som de ikke selv magter at 
behandle, kan p.t. have vanskeligt ved 
at finde behandlere, der kan stille op 
til voldsom tandlægeskræk. Derfor er vi 
i DSO meget interesserede i at få en 
række behandlere i både den kommu-
nale tandpleje og i privat praksis, der 
kan og vil modtage disse omsorgskræ-
vende patienter.


